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VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO
STUDENTŲ MOKSLINĖS DRAUGIJOS
NUOSTATAI

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto (toliau – VU TF) studentų mokslinė draugija (toliau – SMD)
yra VU TF organizacija, vienijanti studentus, besidominčius teisės krypties moksliniais ir VU TF
mokslininkus, siekiančius perduoti mokslinio darbo patirtį ir įgūdžius, bendradarbiauti su Lietuvos ir
užsienio valstybių mokslininkais ir studentų mokslinėmis organizacijomis.
2. SMD veikia remdamasi Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymu, Vilniaus Universiteto
statutu, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.
3. SMD būstinė yra VU TF, Saulėtekio al. 9, I rūmai, Vilnius, Lietuva.

II.

5.

VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

SMD veiklos tikslai – skatinti atviros žinių visuomenės kūrimą Lietuvoje, sudarant sąlygas VU TF
studentams tiesiogiai bendrauti su VU TF mokslininkais ir studijų metu įgyti mokslinės veiklos
patirties ir įgūdžių socialinių mokslų teisės kryptyje.

6.

SMD uždaviniai:
6.1 skatinti ir populiarinti studentų mokslinį tiriamąjį veiklą;
6.2 koordinuoti studentų savarankiškų mokslinių tyrimų projektus;
6.3 sudaryti

sąlygas

studentų

dalyvavimui

VU

TF

mokslininkų

vykdomuose

mokslo

tiriamuosiuose darbuose;
6.4 organizuoti studentų mokslinių darbų konkursus, rūpintis mokslinių darbų publikavimu;
6.5 organizuoti SMD skyrių susirinkimus, konferencijas, mokslinius seminarus, debatus, diskusijų
klubus, konferencijas;
6.6 bendradarbiauti su Lietuvos ir kitų valstybių mokslininkais ir studentų mokslinėmis
organizacijomis;
6.7 skleisti informaciją apie savo veiklą VU TF studentams ir visuomenei.
7.

SMD savo veikloje glaudžiai bendradarbiauja su VU TF įsikūrusia studentų organizacija ELSA
Vilnius.
III. NARYSTĖ
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8.

SMD veikloje savanoriškai gali dalyvauti bet kurie SMD veiklos tikslams pritariantys VU TF
studentai, studijų rezultatais įrodę savo pasirengimą studento mokslinei veiklai.

9.

Narystė SMD prasideda priėmus VU TF studentą į SMD skyrių. SMD skyriaus narys yra SMD
narys.

10. Į SMD skyrių priimama VU TF studentui užpildžius laisvos formos prašymą SMD skyriaus
kuratoriaus vardu ir pagrindus, savo pasirengimą studento mokslinei veiklai. Sprendimą dėl VU TF
studento priėmimo į SMD skyrių priima SMD skyriaus kuratorius.
11. Narystė SMD pasibaigia:
11.1.

nario prašymu, adresuotu SMD skyriaus kuratoriui, atsisakius narystės;

11.2.

baigus studijas VU TF ar pašalinus jį iš VU TF;

11.3.

nevykdant savo įsipareigojimų SMD.

12. SMD narys turi teisę:
12.1. dalyvauti SMD veikloje;
12.2. teikti pasiūlymus dėl SMD veiklos tobulinimo ir efektyvumo;
12.3. gauti informaciją apie SMD veiklą;
12.4. dalyvauti kitų organizacijų veikloje.
13. SMD narys privalo:
13.1. laikytis šių Nuostatų reikalavimų;
13.2. informuoti apie savo mokslinę veiklą;
13.3. bendradarbiauti su SMD skyriaus kuratoriumi ir moksliniu vadovu, vykdyti kuratoriui ir
moksliniam vadovui duotus įsipareigojimus dėl mokslinės veiklos vykdymo;
13.4. suteikti SMD teisę nekomerciniais tikslais publikuoti ar kitaip skleisti jo atliktų mokslinių
tyrimų rezultatus.
14. VU TF mokslininkai SMD veikloje dalyvauja savanoriškai, pranešę apie savo ketinimą dalyvauti
prie jų katedros įsteigtos SMD skyriaus veikloje SMD skyriaus kuratoriui. SMD skyriaus kuratorius,
aptaręs su VU TF mokslininku, paskiria jį atskirų SMD narių moksliniu vadovu, kuris teikia SMD
nariui metodinę ir praktinę pagalbą.

IV.

SMD STRUKTŪRA

15. SMD struktūrą sudaro SMD skyriaus ir SMD koordinatorius.

SMD skyrius
16. SMD skyrius yra pirminis SMD struktūrinis padalinys, steigiamas prie VU TF atitinkamos katedros
jos iniciatyva pagal katedros vykdomos mokslo tiriamosios veiklos kryptį.
17. Katedra, priėmusi sprendimą steigti SMD skyrių, paskiria jos kuratorių – mokslininką.
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18. SMD skyriaus nariais gali būti atitinkamos katedros vykdomo mokslo tiriamojo darbo objektu
besidomintys VU TF studentai, studijų rezultatais įrodę savo pasirengimą studento mokslinei
veiklai.
19. SMD skyrius:
19.1. organizuoja SMD skyriaus narių mokslinę veiklą katedros vykdomos tiriamosios veiklos
srityje, taip pat jų dalyvavimą katedros mokslininkų moksliniuose tyrimuose;
19.2. organizuoja studentų mokslinių darbų konkursus, rūpinasi mokslinių darbų sklaida VU TF
studentams ir visuomenei;
19.3. užmezga ryšius ir bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių mokslininkais ir studentų
mokslinėmis organizacijomis;
19.4. kartu su kitais SMD skyriais dalyvauja bendrojoje SMD veikloje.
20. Katedra:
20.1. SMD nariams kasmet siūlo mokslinių tyrimų temas ir prioritetus;
20.2. sprendžia dėl SMD skyriaus narių dalyvavimo VU TF mokslininkų moksliniuose tyrimuose;
20.3. SMD skyriaus kuratoriaus teikimu teikia išvadas ir pasiūlymus dėl SMD narių savarankiškų
mokslinių tyrimų;
20.4. SMD nario parašytas darbas (publikacijos, straipsnis ir pan.) kuratoriaus pritarimu gali būti
įskaitytas kaip kursinis darbas ;
20.5. sprendžia klausimus dėl kitokios SMD skyriaus narių veiklos pripažinimo ir užskaitymo
vykdant studijų programas.
21. SMD skyriaus kuratorius:
21.1. kviečia studentus dalyvauti SMD skyriaus veikloje, šių Nuostatų nustatyta tvarka priima ir
šalina VU TF studentus iš SMD skyriaus;
21.2. VU TF mokslininko sutikimu skiria jį SMD skyriaus nario moksliniu vadovu;
21.3. organizuoja SMD skyriaus priemones;
21.4. reguliariai, ne rečiau kaip du kartus per semestrą šaukia SMD skyriaus narių susirinkimus;
21.5. registruoja SMD skyriaus narius, duomenis apie SMD skyrių pateikia SMD koordinatoriui;
21.6. palaiko nuolatinius ryšius tarp SMD skyriaus ir katedros, SMD skyriaus ir SMD
koordinatoriaus;
21.7. sprendžia einamuosius SMD skyriaus veiklos klausimus;
21.8. iki kiekvienų metų balandžio 15 d. teikia rekomendacijas katedrai dėl SMD skyriaus narių
mokslinės veiklos, informuoja SMD koordinatorių apie katedros sprendimą dėl veiklos SMD
skyriuje užskaitymo ar pripažinimo;
21.9. teikia SMD koordinatoriui metinę ataskaitą apie SMD skyriaus veiklą.
22. SMD skyrius savo narių susirinkime gali patvirtinti savo veiklos reglamentą, kurį suderina su
atitinkama VU TF katedra.
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SMD koordinatorius
23. SMD koordinatorius yra VU TF dekano skirtas VU TF mokslininkas, koordinuojantis visų SMD
skyrių darbą. SMD koordinatoriumi gali būti skiriamas ir SMD skyriaus kuratorius.
24. SMD koordinatorius:
24.1. koordinuoja SMD skyrių veiklą ir bendradarbiavimą, numato SMD veiklos vystymo gaires;
24.2. organizuoja bendras SMD priemones;
24.3. apibendrina ir analizuoja SMD skyrių veiklos rezultatus;
24.4. VU TF tarybos ar dekano prašymu teikia ataskaitą apie SMD veiklą;
24.5. kviečia SMD narių susirinkimus ir SMD kuratorių pasitarimus;
24.6. renka duomenis apie SMD skyrių narius;
24.7. renka ir nagrinėja SMD narių pasiūlymus dėl SMD veiklos tobulinimo;
24.8. atstovauja SMD santykiuose su Lietuvos ir užsienio valstybių mokslininkais ir studentų
mokslinėmis organizacijomis, VU TF taryba, dekanu, katedromis, Lietuvos ir užsienio
valstybių institucijomis;
24.9. teikia pasiūlymus VU TF dekanatui ir katedroms dėl SMD veiklos vystymo, mokslinių tyrimų
temų ir jų užskaitymo studijų programoje.

V.

KITOS NUOSTATOS

25. Nuostatai įsigalioja juos patvirtinus VU TF taryboje, Nuostatai gali būti pildomi ar keičiami VU TF
tarybos nutarimu.
26. SMD pradeda veikti įsteigus pirmąjį SMD skyrių. SMD veikla gali būti nutraukta VU TF tarybos
nutarimu ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

prof. habil. dr. V. Nekrošius

Dekanas
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